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Rezumat
În cadrul acestei etape au fost abordate şi finalizate activităţile prevăzute în
planul de realizare conform anexei IV din Actul adiţional 1/2016 la contractul de
finanţare 266/01.10.2015.
Astfel, în cadrul Activităţii privind achiziţia de echipamente şi
consumabile s-au achiziţionat detectorii de urme utilizaţi pentru evaluarea
contemporană şi retrospectivă a concentraţiei de radon şi toron. De asemenea, au fost
achiziţionate consumabilele necesare developării şi citirii detectorilor, precum şi
pentru evaluarea gradului de lezare a materialului genetic prin testul micronucleilor
şi testul cometei.
În

cadrul

activităţii

Aplicarea

detectorilor.

Determinarea

concentraţiei de radon (retrospectiv şi contemporan), toron şi a dozei
gama. Determinarea factorului de echilibru şi calcularea dozei efective
anuale s-a continuat activitatea începută în anul precedent privind protocolul de
selecţie a caselor în cele două eşantioane şi au fost amplasaţi detectori în 80 de case,
divizate în două eşatioane: martor (Pietroasa, Cociuba Mică şi Gurani), respectiv ţintă
(Băiţa, Nucet, Fânaţe şi Câmpani). La trei luni de la amplasare s-au recuperat
detectorii privind dozimetria retrospectivă pe sticle şi s-a calculat concentraţia de
activitate de radon rezidenţial, precum şi doza efectivă anuală. În perioada decembrie
- ianuarie se vor recupera detectorii de radon, toron şi descendenţi pentru
determinarea concentraţiei contemporane de radon şi toron şi se va amplasa a doua
tranşă de detectori pentru calcularea concentraţiei anuale.
În cadrul activităţii Dozimetria retrospectivă prin evaluarea activităţii
210Po pe sticle. Îmbunătăţirea protocolului de developare în cadrul
tehnicii LR-CR s-a dezvoltat o instalaţie proprie, pornind de la caracteristicile
menţionate în literatura de specialitate, pentru stocarea, developarea şi citirea
detectorilor de tip LR-115. Instalaţia dezvoltată permite developarea concomitentă a
36 de detectori şi menţinerea temperaturii în domeniul recomandat (60 ±1ºC). Prin
utilizarea acestei instalaţii stratul developat a fost de 6.5 µm, neexistând variaţii
ridicate de la o developare la alta. Scanarea detectorilor şi citirea urmelor cu ajutorul
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programului ImageJ permite o evaluarea mult mai rapidă şi precisă în comparaţie cu
metoda clasică, citirea la microscop.
În cadrul activităţii Determinarea concentraţiei de radon şi toron
contemporan. Determinarea concentraţiei de radon şi radiu din apă.
Determinarea dozei gama cu ajutorul TLD. Calcularea factorului de
echilibru şi a dozei efective (se va continua şi în 2017) s-a realizat prima
campanie de amplasare a detectorilor pentru evaluarea contemporană, respectiv
prelevarea probelor de apă pentru determinările de radon şi radiu. S-a calculat doza
efectivă anuală datorată ingestiei celor doi radionuclizi.
În cadrul activităţii Evaluarea genotoxicităţii radiaţiei ionizante prin
testul cometei şi testul micronucleilor. Analiza cineticii de reparare (se
va continua şi în 2017) s-au recoltat probele de sânge pentru toate cele 76 de
participante la studiu (4 persoane au renunţat) şi s-au efectuat primele analize pe un
lot de 8 probe (4 martor, 4 ţintă) prin aplicarea testului cometei, respectiv testului
micronucleilor. După expunerea la o doză gama de 2 Gy s-a evaluat cinetica de
reparare la 2, respectiv 24 h.
În cadrul proiectului de faţă s-au stabilit două acorduri internaţionale de
colaborare (prof. dr. D. Pressyanov – Universitatea Sofia, Bulgaria, respectiv dr.
Rosaline Mishra - Centrul de Cercetări Atomice Bhabha, Mubai, India).
Două articole ISI sunt în curs de publicare (Journal of Environmental
Radioactivity, respectiv Romanian Reports in Physics). S-a participat la o
conferinţă internaţională (8th International Conference on Protection against radon
at home and at work, 12 – 16 September 2016, Prague, Czech Republic).
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Evaluarea riguroasă a dozei efective anuale a locuitorilor din apropierea fostei
mine uranifere (lotul ţintă), respectiv a celor dintr-o zonă cu radioactivitate
normală (lotul martor)
Aplicarea detectorilor
Pentru evaluarea efectelor genotoxice datorate expunerii la doze joase de
radiaţie ionizantă pentru locuitorii din apropierea fostei mine uranifere Băiţa,
obiectivul principal al proiectului de faţă, s-a recurs la alcătuirea a două eşantioane:
ţintă, respectiv martor.
Conform raportului anterior, lotul ţintă a fost alcătuit din persoane de gen
feminin din localităţile Băiţa, Nucet, Fânţe, respectiv Cîmpani, care în studiile
anterioare au fost identificate cu concentraţii de activitate de radon rezidenţial
superioare valorii de 400 Bq/m3. Lotul martor a fost alcătuit din persoane de gen
feminin din localităţile Pietroasa, Gurani şi Cociuba Mică, situate la aproximativ 30
km distanţă în raport cu zona ţintă. Studiile anterioare (număr redus de măsurători)
au indicat un nivel normal al radioactivităţii pentru zona martor. S-a preferat
alegerea unei zone apropiate de cea ţintă în vederea reducerii la minim a diferenţelor
legate de specificul geografic, dietă, ocupaţie, etc.

Figura 1. Kitul „RaThoGammA” pentru determinarea concentraţiei activităţii de
radon, toron, descendenţi, respectiv doza gama de interior.
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În acest sens, în luna iunie s-a recurs la amplasarea detectorilor pentru
monitorizarea concentraţiei activităţii de radon, toron şi descendenţi ai radonului şi
toronului. De asemenea, s-a recurs la amplasarea unor detectori de tip TLD
(LiF:Mg,Cu,P) pentru evaluarea dozei gama în interiorul casei (Figura 1). Detectorii
pentru monitorizarea descendenţilor radonului şi toronului sunt de tip LR 115
acoperiţi cu o folie de aluminiu (50 µm) pentru urmaşii toronului, respectiv o folie de
aluminiu (25 µm) şi un film de nitrat de celuloză (12 µm) în cazul urmaşilor
radonului. Detectorii au fost obţinuţi în urma unui acord de colaborare cu dr.
Rosaline Mishra (Centrul de Cercetări Atomice Bhabha, Mubai, India).
Evaluarea retrospectivă a expunerii la radonul rezidenţial a fost efectuată prin
amplsarea a unei perechi de detectori (CR-39, respectiv LR115) pe obiecte de sticlă cu
vechime mai mare de 5 ani din dormitorul persoanei luată în studiu (Figura 2).

Figura 2. Amplasarea detectorilor LR-CR pe obiecte de sticlă pentru evaluarea
retrospectivă a expunerii la radonul rezidenţial pe baza
activităţii 210Po acumulat în sticlă.
În vederea intercomparării rezultatelor obţinute prin dozimetria retrospectivă,
deoarece la momentul actual nu sunt exerciţii internaţionale în acest sens, s-a recurs
la alegerea unei metode complementare de evaluare a concentraţiei activităţii de
radon retrospectiv din interiorul caselor. Este vorba de metoda utilizată de grupul
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condus de prof. Dobromir Pressyanov (Universitatea din Sofia, Bulgaria) care
utilizează CD/DVD-urile depozitate în încăperea de interes pentru o anumită
perioadă de timp. Deoarece suprafaţa CD/DVD-urilor este similară cu cea a
detectorilor pasivi, aceste dispozitive de stocare pot fi considerate în acelaşi timp şi
detectori de urme. În acest, sens s-a semnat un acord de colaborare şi cu grupul
condus de prof. Pressyanov. Pe lângă amplasarea detectorilor la persoanele selectate
în studiu s-a recurs şi la prelevarea unor CD-uri cu vechime cunoscută pentru
evaluarea retrospectivă a expunerii la radonul de interior.
Prin urmare în cadrul campaniei de selecţie/amplasare detectori fiecare
participant la studiu a primit un kit „RaThoGammA”, un pliant „Informaţii pentru
participanţi”, un Chestionar, un Consimţământ informat pe care l-a semnat după ce
a exprimat dorinţa de a participa la studiu şi, în situaţia în care a avut la dispoziţie, a
predat un CD cu vechime cunoscută.
În fiecare eşantion au fost incluse câte 40 de persoane. Distribuţia pe localităţi
este reprezentată în Figura 3.

Figura 3. Distribuţia persoanelor participante în funcţie de localitatea de
provenienţă, la nivelul celor două eşantioane.
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În cadrul unui studiu de tip caz-martor o condiţie obligatorie este o distribuţie
cât mai omogenă a factorilor care pot afecta rezultatul urmărit (gradul de lezare indus
materialului genetic), astfel încât potenţialele diferenţe care apar între cele două
eşantioane să poată fi puse pe seama factorului monitorizat (expunerea cornică la
doze joase de radiaţie ionizantă). În acest sens, după selecţia participanţilor la studiu
s-a evaluat impactul factorilor demografici la nivelul celor două eşantioane. O
prezentare succintă a principalelor caracteristici este reliefată de tabelul I.
Tabelul I. Caracteristicile demografice a persoanelor selectate.
Variabila
Vârsta (ani)
≤35
36 – 45
46 – 55
>55
Statut fumat
Nefumător
Fumător
IMC (kq/m2)
18.5 – 24.9
25.0 – 29.9
>30
Cazuri de cancer
în familie
Nu
Da

Ţintă

Martor

p

3
9
16
12

9
6
14
11

0.3

32
8

33
7

0.9

13
10
17

10
17
13

0.9

29
11

26
14

0.6

Din perspectiva vârstei, prin aplicarea testului neparametric Mann-Whitney
nu s-a înregistrat nicio diferenţă semnificativă statistic (p = 0.3) între medianele
aferente celor două eşantioane (46.4 ani la grupul martor, respectiv 48.9 la grupul
ţintă).
Fumatul reprezintă un important factor de confuzie în studiile de acest gen. Cu
toate acestea, dificultăţile întâmpinate în selecţia persoanelor (gradul ridicat de refuz,
în special în lotul martor) ne-au determinat să alegem şi persoane fumătoare. În
analiza finală se va ţine cont de acest factor şi se va recurge la o raportare separată
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pentru cele două categorii din perspectiva statului fumat. Mai mult decât atât,
distribuţia la nivelul celor două eşantioane din perspectiva fumatului este similară.
Prin aplicarea testului exact Fisher nu s-a înregistrat nicio diferenţă semnificativă
statistic (p = 0.9) la nivelul celor două eşantioane din perspectiva fumatului.
Indexul de Masă Corporală (IMC) este valoarea dată de raportul dintre masa
corporală şi înălţimea la puterea a doua, fiind exprimată în kg/m2. În literatura de
specialitate sunt menţionate anumite praguri funcţie de care greutatea raportată la
înălţime este considerată: normală (până la 25 kg/m 2), supraponderală între 25 şi
29.9 kg/m2, respectiv obezitate peste valoarea de 30 kg/m2. Pentru studiul de faţă
media aritmetică a IMC pentru lotul ţintă (27.9 kg/m2) a fost similară celei calculate
pentru lotul martor (28.0 kg/m2), deşi ambele sunt mai ridicate decât valoarea prag
menţionată pentru un IMC normal (< 25 kg/m2). Prin aplicarea testului parametric t
test, eşantioane independente, nu s-a obţinut nicio diferenţă semnificativă statistic (p
= 0.95) între mediile indexului de masă corporal aferente celor două eşantioane. Cu
toate acestea, 17 (43 %), respectiv 13 (33 %) din rândul persoanelor ţintă, respectiv
martor prezintă un IMC mai mare de 30 kg/m 2, plasându-le în categoria obezitate.
Din totalul celor 80 de persoane selectate, 25 (31 %) au recunoscut că au
dificultăţi la respiraţie, în special în caz de efort. Prin aplicarea testului extact Fisher
pentru evaluarea gradului de asociere dintre dificultatea la respiraţie şi IMC,
selectând ca valoare prag cea de 29.9 kg/m 2, s-a obţinut o valoare p = 0.08. Nici
raportul cotelor (O.R. = 2.4, 95% CI: 0.92 – 6.4) nu este semnificativ statistic însă
sugerează faptul că la persoanele cu obezitate şansele de a avea dificultăţi la respiraţie
sunt de aprox. 2.5 ori mai mari în raport cu cele care sunt normale sau
supraponderale. Prin raportarea persoanelor obeze la cele normale din perspectiva
dificultăţilor la respiraţie valoarea aferentă raportului cotelor ajunge la 2.8 (95% CI:
0.8 – 9.4), însă nici de această dată nu este semnificativă statistic (p = 0.14). În
schimb, prin aplicarea testului neparametric Mann-Whitney pentru valorile IMC în
funcţie de cele două categorii (cu şi fără dificultăţi la respiraţie) s-a înregistrat o
diferenţă semnificativă statistic între mediana celor cu dificultăţi la respiraţie (30.4
kg/m2) şi a celor fără dificultăţi la respiraţie (26.9 kg/m2).
Din perspectiva istoricului cazurilor de cancer în familie, prin aplicarea
testului exact Fisher nu s-a observat nicio diferenţă semnificativă statistic a
frecvenţelor la nivelul celor două eşantioane (p = 0.6).
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Prin aplicarea testului exact Fisher nu s-a înregistrat nicio diferenţă
semnificativă statistic a frecvenţelor la nivelul celor două eşantioane din perspectiva
durerilor osoase raportate (p = 0.5), durerilor de cap (p = 0.8) sau amorţelilor
resimţite la nivelul membrelor (p = 0.5). În schimb s-a înregsitrat o diferenţă
semnificativă statistic (p < 0.001) din perspectiva ameţelilor, un procent de 63 % din
rândul martorilor reclamând prezenţa ameţelilor în comparaţie cu 30 % în rândul
cazurilor.

Dozimetrie retrospectivă prin evaluarea activităţii

210Po

pe sticle.

Îmbunătăţirea protocolului de developare în cadrul tehnicii LR-CR
Evaluarea retrospectivă a radonului rezidenţial s-a realizat prin amplasarea
unei perechi de detectori CR-LR pe obiecte de sticlă. Compoziţia chimică a
monomerului care intră în alcătuirea detectorului CR (Columbia Resin) este C 12H18O7
(carbonat de polialildiglicol) cu masa moleculară de 274.2707 g/mol. Structura
moleculară este ilustrată în figura de mai jos:

Figura 4. Structura moleculară a carbonatului de polialildiglicol.
În reacţia de polimerizare a monomerilor CR-39, legătura dublă a grupurilor
alil din structura monomerilor formează o reţea tri-dimensională cu alte molecule
conducând la formarea carbonatului de polialildiglicol (PADC) (Guo & Chen, 2012).
Detectorul CR-39 prezintă o sensibilitate ridicată (particule alfa cu energii cuprinse
între 0.1 – 20 MeV).
Nitratul de celuloză prezintă formula chimică C6H8O9N2, structura moleculară
fiind indicată în Figura 5. Denumirea LR-115 este una comercială introdusă de
producătorul DOSIRAD. Varianta II, utilizată în acest proiect, este realizată dintr-un
strat activ de nitrat de celuloză de culoare roşie cu o grosime de 12 µm, aplicată pe un
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suport inert de poliester de 100 µm grosime. Fereastra energetică a detectorilor LR115 pentru particulele alfa este de 1.2 – 3.9 MeV (Guo & Chen, 2012). Deoarece
particulele alfa rezultate din dezintegrarea radioactivă a

210Po

de pe suprafaţa sticlei

au o energie de 5.3 MeV, acestea nu vor fi înregistrate de detectorul LR-115, ci doar de
cel de tip CR-39. Prin amplasarea celor doi detectori pe suprafaţa unei sticle, LR-115
va detecta doar particulele alfa rezultate de dezintegrarea

210Po

încorporat în masa

sticlei, în timp ce cel de tip CR 39 le va înregistra şi pe cele de la suprafaţă. Diferenţa
dintre răspunsurile celor doi detectori va permite determinarea activităţii

210Po

depozitat la suprafaţă ca urmare a dezintegrării radonului din încăpere.

Figura 5. Structura moleculară a nitratului de celuloză.
În urma interacţiunii particulelor alfa cu polimerii prezentaţi, lanţurile
moleculare se vor rupe. Acest proces presupune o cantitate de energie foarte mică (2
eV) mult mai mică decât cea necesară inducerii procesului de ionizare (cel puţin 5
eV). Din această cauză sensibilitatea polimerilor este mai ridicată decât a corpurilor
solide anorganice (Guo & Chen, 2012).
Pentru vizualizarea urmelor rezultate din interacţiunea particulei incidente cu
materialul detectorului se impune o developare chimică a acestuia. Orice proces de
developare chimică are la bază trei elemente: compoziţia chimică a substanţei în care
va avea loc developarea (concentraţia acesteia); b) temperatura la care se va
desfăşura procesul de developare; c) durata procesului de developare (Guo & Chen,
2012). Se impune găsirea unui echilibru înte cei trei parametrii, ţinând cont de faptul
că o temperatură şi concentraţie ridicată presupun un timp de developare mai scurt,

11

GE N ORA D - Rap or t 20 1 6

iar o developare îndelungată va conduce la mărirea diamterului urmelor. Mici variaţii
ale valorilor celor trei parametrii pot avea un impact considerabil asupra procesului
de developare. În acest sens, domeniul de variaţie pentru temperatură este de ± 1ºC.
Procesul de developare, atât în cazul detectorilor LR, cât şi CR, presupune
două tipuri de reacţie: de-a lungul traiectoriei rezultate din interacţiunea particulei
incidente cu materialul, proces care se va desfăşura cu viteza v T, respectiv
perpendicular pe suprafaţa detectorului cu viteza v B. Procesul de developare este o
reacţie combinată a vT şi vB (Guo & Chen, 2012). Rata de developare a materialului
(vB) depinde de o serie de factori precum compoziţia detectorului, temperatura şi
concentraţia substanţei în care are loc developarea, precum şi de rata de agitare a
soluţiei (Awad şi colab., 2009). O modalitate de determinare a ratei de developare a
materialului este prin determinarea diferenţei de grosime, înainte şi după procesul de
developare.
Rata de developare a materialului poate fi estimată pornind de la modelul
termodinamic clasic, aceasta crescând exponenţial cu temperatura de developare
(Nikezic & Yu, 2004):

𝑉 = 𝑉0 𝑒

𝜀

−𝑘𝑇

(1)

unde: k – constanta Boltzmann, ε – energia de activare, T – temperatura soluţiei, iar
V0 – constantă de proporţionalitate.
Ţinând cont de temperatura şi concentraţia soluţiei în care a avut loc
developarea, Fromm şi colab. (1993) au propus pentru o soluţie de NaOH, în cazul
detectorilor de tip CR-39, următoarea realţie pentru determinarea VB:

9

𝑉𝐵 (𝐶, 𝑇) = 5.77 ∙ 10 ∙ 𝐶

2.19

∙𝑒

0.77

− 𝑘𝑇

(2)

unde: T – temperatura soluţiei, C- concentraţia soluţiei.
Hussein şi colab. (1993) propun o variantă pentru domeniul de concentraţii 4
– 12 mol/l:
10

𝑉𝐵 (𝐶, 𝑇) = 6.70 ∙ 10

∙𝐶

2.59

0.87

∙𝑒

− 𝑘𝑇

(3)
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Soliman (1995) introduce o relaţie care permite fitarea rezultatelor obţinute la
concentraţii de până la 2 mol/l:
9

𝑉𝐵 (𝐶, 𝑇) = 1.65 ∙ 10 ∙ 𝐶

1.63

∙𝑒

0.71

− 𝑘𝑇

(4)

Ţinând cont de relaţiile (2) – (4), pentru protocolul furnizat de RadoSys în
vederea developării detectorilor CR-39 (soluţie de NaOH, 6.25 N, la 90ºC, timp de
3.67 h) vB variază între 2.9 şi 6.5 µm/h, ceea ce conduce la o suprafaţă îndepărtată de
10.5 – 23.9 µm. Deoarece valoarea specificată de producător este de 5 µm/h, adică o
grosime de 19.2 µm strat îndepărtat, se impune verificarea prin determinarea
grosimii înainte şi după developare a detectorului introdus în baia de developare cu
ajustarea timpului/temperaturii de developare, dacă se impune.
Determinarea vB este esenţială în calcularea precisă a activităţii

210Po

depus pe

sticle şi, implicit, a concentraţiei de activitate retrospective de radon rezidenţial.
Nikezic şi colab. (2006) au evaluat prin simulări Monte Carlo valoarea coeficienţilor
B şi K, prezenţi în formula de calcul a activităţii

210Po

depus la suprafaţa sticlei şi au

obţinut o variaţie de 25% a coeficientului B, în contextul în care grosimea detectorului
LR-115 a fost păstrată constantă (6 µm), iar grosimea detectorului CR 39 a variat
între 6 şi 24 µm. În situaţia în care şi grosimea detectorilor LR-115 variază, atunci
coeficientul B poate varia de până la 13 ori. În cazul coeficientului K, variaţiile sunt de
până la 70% în contextul în care grosimea stratului developat pentru detectorii CR 39
se triplează.
Protocolul de developare LR-115
Dacă în cazul detectorilor de tip CR 39, protocolul de developare este
„standardizat” ca urmare a utilizării unei cuve speciale de developare, programate,
furnizată de firma producătoare de detectori (RadoSys, Ungaria), în cazul detectorilor
de tip LR-115 s-a impus, pornind de la specificaţiile din literatură, adaptarea unei
instalaţii speciale de developare care să respecte criteriile de bază pentru acest
proces: asigurarea unei temperaturi de developare de 60ºC, cu o variaţie de maxim
1ºC, respectiv omogenizarea continuă a soluţiei de developare prin intermediul unui
agitator magnetic.
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În acest sens, pornind de la dimensiunea detectorilor LR-115 (3 x 3 cm) s-a
recurs la realizarea unor slide-uri speciale pe care să fie stocate în timpul developării
(Figura 6, stânga). Pentru creşterea capacităţii de developare slide-urile au fost
introduse într-un carusel special (Figura 6, dreapta), proiectat în cadrul acestui
proiect, care oferă o capacitate maximă de developare de 12 slide-uri a 3 detectori
fiecare (36 detectori).

Figura 6. Slide-urile şi caruselul pentru developarea detectorilor de tip LR-115.
Developarea s-a realizat conform protocolului menţionat în literatura de
specialitate: soluţie de NaOH cu o concentraţie de 2.5 N la o temperatură de 60 ± 1
ºC, pentru o durată de o oră, la 750 rpm. Atât temperatura, cât şi omogenizarea
soluţiei au fost realizate cu ajutorul unui agitator magnetic termostatat, achiziţionat
în cadrul proiectului (Figura 7).
După developare, detectorii au fost spălaţi cu apă distilată pentru 5 minute.
După uscare, în vederea identificării urmelor s-a recurs la scanarea lor cu ajutorul
scanerului Epson Perfection V600, achiziţionat în proiect. Procesul de scanare a fost
efectuat selectând opţiunea Film negativ color cu 24 bit şi rezoluţia de 4800 dpi.
După stocarea imaginilor s-a utilizat programul gratuit ImageJ pentru evidenţierea şi
numărarea urmelor (Figura 8, stânga sus).
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Figura 7. Developarea detectorilor LR-115 cu ajutorul instalaţiei dezvoltate în
cadrul proiectului.
În acest sens au fost parcurse mai multe etape:


Image – Color – Split Channels – deoarece în cazul variantelor pe verde
sau albastru urmele sunt mult mai uşor de observat (Figura 8, dreapta sus)



Process – Substract Background (radius 20) – pentru îndepărtarea
fundalului şi a defectelor (Figura 8, stânga jos)



Adjust – Threshold – delimitarea urmelor de interes (Figura 8, dreapta jos)



Analyze – Analyze particles – numărarea urmelor, ţinând cont de
rezoluţia zonei de Crop şi calcularea ulterioară a densităţii de urme/cm 2.
În primă instanţă, pentru procesul de developare s-a urmărit evaluarea

impactului poziţiei detectorilor în cadrul slide-urilor (partea inferioară vs. partea
superioară), ţinand cont de faptul că gradul de omogenizare a soluţiei pe verticală
este diferit. De asemenea, s-a urmărit evaluarea variaţiilor de la un proces de
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developare la altul. În acest scop, pe trei suprafeţe de sticlă au fost amplasaţi mai
multe perechi de detectori de tip LR-115.

Figura 8. Prelucrarea imaginilor achiziţionate după scanarea detectorilor LR-115
cu ajutorul programului ImageJ (stânga sus: imaginea scanată, dreapta sus:
selectarea canalului Green pentru evidenţierea urmelor, stânga jos: îndepărtarea
fundalului, dreapta jos: numărarea urmelor).
Rezultatele obţinute sunt centralizate în tabelul II.
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Tabelul II. Statistica descriptivă a densităţii de urme la nivelul detectorilor LR115, amplasaţi pe trei obiecte de sticlă.
Vechime sticlă

Nr.

A.M.

S.D.

C.V.

(ani)

detectori

(urme/cm2)

(urme/cm2)

(%)

I

31

9

247

86

35

II

6

7

243

94

39

III

26

4

241

31

14

Cod sticlă

Deşi, la nivel de medie aritmetică, diferenţele dintre urmele înregistrate la
nivelul celor trei obiecte de sticlă sunt foarte mici, la nivelul fiecărui obiect de sticlă sau înregistrat valori ridicate la nivel de coeficient de variaţie (14 – 39 %). Cea mai
mică valoare a coeficientului de variaţie (14 %) poate fi explicată prin numărul redus
de detectori aplicaţi la nivelul sticlei III, respectiv prin faptul că au fost poziţionaţi la
distanţe mici unul în raport cu celălalt. În cazul valorii de 39 %, putem invoca
distribuţia la nivelul întregului tablou a celor 7 detectori. Aceste variaţii pot fi puse
atât pe seama unei compoziţii heterogene a sticlei din perspectiva activităţii

210Po,

cât

şi a condiţiilor de developare. În acest sens, s-a evaluat impactul poziţiei detectorului
în cadrul slide-ului, respectiv variaţiilor inter-developare. Prin aplicarea testului
Wilcoxon s-a constatat o diferenţă semnificativă statistic (p = 0.02) între medianele
celor două categorii (detectori amplasaţi în partea inferioară a slide-ului vs.
superioară). Valorile obţinute în partea inferioară a slide-ului sunt cu 18 – 56 % mai
mari decât cele din partea superioară.
Din perspectiva developărilor, nu s-a constatat nicio diferenţă semnificativă
statistic (p = 0.16) prin aplicarea testului Mann-Whitney între medianele aferente
celor două developări efectuate pentru detectorii implicaţi în acest studiu. La nivel de
medie aritmetică diferenţa este de 15%.
Ca urmare a acestor rezultate s-a recurs la utilizarea doar a poziţiilor de jos,
respectiv a celor intermediare de pe slide-uri în vederea reducerii variabilităţii
imprimate de diferenţele induse de poziţia detectorului în timpul procesului de
developare.
Pentru dozimetria retrospectivă perechile de detectori LR-CR au fost expuşi pe
obiecte de sticlă pentru o perioadă de 103 zile (2472 ore). Dintre cei 80 de
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participanţi, la 2 persoane nu s-au găsit obiecte de sticlă cu vechime mai mare de 5
ani. Pentru cele 78 de obiecte de sticlă selectate, 24 (31 %) au fost reprezentate de
oglinzi, 14 (18 %) sticlă de tablou, 23 (29 %) vitrină mobilă, 14 (18 %) sticla de la uşă,
iar restul de 3 au reprezentat alte obiecte (sticlă ceas, plastic). Din perspectiva
vechimii, media este de 17 ani cu minim de 5 şi maxim de 45 ani.
După recuperare, detectorii de tip LR-115 au fost developaţi conform
protocolului prezentat mai sus, în timp ce varianta CR 39 conform protocolului
prezentat în raportul 2015 (Anexa IV).
Pentru detectorii de tip LR-115, media denistăţii de urme obţinută a fost de 131
urme/cm2, cu minim de 25 şi maxim de 592 urme/cm2. Într-un studiu efectuat de Yip
şi colab. (2008), în urma evaluării densităţii de urme la nivelul detectorilor LR-115
amplasaţi pe 47 de sticle, s-a obţinut o medie a densităţii de 220 urme/cm2, cu minim
de 59 şi maxim de 419 urme/cm2 (valorile excesive au fost eliminate).
Pentru detectorii de tip CR 39 media densităţii de urme a fost de 1653
urme/cm2, cu minim de 665 şi maxim de 5029 urme/cm2.
Determinarea activităţii de Po-210 s-a efectuat cu ajutorul relaţiei (5), în care
factorul B utilizat a fost de 4.3 (ţinând cont de grosimea stratului developat în cazul
LR şi CR, precum şi de densitatea de urme obţinută la nivelul sticlei neexpuse), în
timp ce parametrul k a fost de 0.102.

𝐴210𝑃𝑜 =

𝐶𝑅−𝐵×𝐿𝑅
𝑇×𝐾

(5)

unde: CR este numărul net de urme pe cm2 pe detectorul CR-39, LR este numărul net
de urme pe cm2 pe detectorul LR 115, B este raportul dintre densitatea înregistrată pe
detectorul CR-39 și cea a detectorului LR 115 (sticlă neexpusă), K este factorul de
sensibilitate a detectorului CR-39 la activitatea 210Po și T este perioada de timp (h) cât
cei doi detectori au fost montați pe suprafața sticlei.
Statistica descriptivă pentru urmele înregistrate la nivelul celor două tipuri de
detectori, precum şi activitatea de Po-210 calculată pe marginea acestor densităţi este
prezentată în tabelul III.
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Tabelul III. Statistica descriptivă privind densitatea de urme/cm 2 înregistrată la
nivelul detectorilor LR-115, CR 39, respectiv activitatea de Po-210 acumulat în sticle.
Tip determinare
Densitate urme LR-115
(urme/cm2)
Densitate urme CR 39
(urme/cm2)
Activitate Po-210
(Bq/m2)

Min.

Max.

A.M.

S.D.

G.M.

C.V. (%)

25

592

131

77

114

59

665

5029

1653

960

1450

58

0.5

17.9

4.6

3.8

3.4

83

Activitatea Po-210 a variat între 0.5 şi 17.9 Bq/m2, cu o medie aritmetică de 4.6
Bq/m2. Într-un studiu anterior, efectuat în zona Băiţa-Ştei pe 22 de case, s-a obţinut
o medie de 14.2 Bq/m 2 (Dicu şi colab., 2014). Ramola şi colab. (2008) a obţinut, întrun studiu efectuat pe 50 de case, o activitate medie de 7.6 Bq/m2 pentru Po-210.
Din perspectiva eşantioanelor, pentru activitatea de Po-210 s-a obţinut o
medie de 2.7 Bq/m2 pentru lotul martor, respectiv 6.3 Bq/m2 pentru lotul ţintă. Prin
aplicarea testului D’Agostino-Pearson (p > 0.05) s-a confirmat normalitatea
distribuţiei datelor pentru eşantionul martor, însă nu şi pentru cel ţintă (Figura 9).

Figura 9. Reprezentarea de tipul cvartilă teoretică – cvartilă experimentală
pentru activitatea de Po-210 la nivel de eşantion (CI= 95%).
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Ca atare, s-a aplicat testul neparametric Mann-Whitney pentru eşantioane
independente şi s-a oţinut o diferenţă semnificativă statistic (p < 0.001) între
medianele aferente celor două eşantioane.
Pornind de la activitatea de Po-210 s-a estimat concentraţia de activitate
retrospectivă a radonului rezidenţial. Rezultatele obţinute pentru cele două
eşantioane sunt prezentate în tabelul IV.
Tabelul IV. Statistica descriptivă privind evaluarea retrospectivă a concentraţiei
de activitate a radonului rezidenţial la nivelul celor două eşantioane.
Min.

Max.

(Bq/m3)

(Bq/m3)

Martor

38

859

266

164

224

62

Ţintă

58

2836

687

566

490

82

TOTAL

38

2836

495

479

343

97

Eşantion

A.M.

S.D.

G.M.

(Bq/m3) (Bq/m3) (Bq/m3)

C.V.
(%)

Potrivit datelor din tabelul IV media aritmetică la nivelul eşantionului ţintă
(687 Bq/m3) este de 2.6 ori mai mare în raport cu cea aferentă eşantionului martor
(266 Bq/m3). Testul D’Agostino-Pearson a confirmat normalitatea distribuţiei datelor
logaritmate, prin urmare datele iniţiale prezintă o distribuţie log-normală. Pe datele
logaritmate s-a aplicat testul parametric t cu corecţia Welch pentru eşantioane
independente şi s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic (p < 0.001) între
mediile celor două grupuri. De altfel, media obţinută pentru lotul martor este
apropiată celei raportate (245 Bq/m 3) într-un proiect anterior pentru judeţul Bihor
(www.radon.com.ro). Media aritmetică calculată pentru eşantionul ţintă este similară
celei prezentate de Dicu şi colab. (2014), obţinută în zona Băiţa-Ştei prin măsurători
contemporane. În urma recuperării kitului „RaThoGammA” se va evalua coeficientul
de corelaţie dintre cele două tipuri de determinare a radonului: retrospectivă şi
contemporană.
Doza efectivă anuală, calculată cu ajutorul concentraţiei de activitate de radon
evaluată retrospectiv, cu un factor de ocupanţă de 70% şi factorul de echilibru dintre
radon şi descendenţi evaluat la 0.4, prezintă o valoare de 6.2 mSv/an pentru lotul
martor, respectiv 15.9 mSv/an pentru lotul ţintă.
Din perspectiva tipului sticlei rezultatele obţinute sunt centralizate în tabel V.
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Tabelul V. Statistica descriptivă privind evaluarea retrospectivă a concentraţiei
de activitate a radonului rezidenţial funcţie de tipul obiectului de sticlă.
Tip obiect

Nr.

Min.

Max.

(Bq/m3)

(Bq/m3)

A.M.

S.D.

G.M.

(Bq/m3) (Bq/m3) (Bq/m3)

C.V.
(%)

Oglindă

24

96

2836

625

594

450

95

Tablou

14

130

1871

578

580

381

100

Vitrină

23

107

702

308

188

266

61

Sticlă uşă

14

38

1583

443

470

254

106

Alte obiecte

3

455

859

662

202

640

31

După excluderea eşantionului privind alte obiecte, datorită numărului mic de
valori (3), s-a aplicat testul neparametric Kruskal-Wallis şi nu s-a obţinut nicio
diferenţă semnificativă statistic (p > 0.05) între medianele aferente celor 4
eşantioane investigate din perspectiva tipului obiectului de sticlă. Cu toate acestea, în
tabelul V se observă o medie aritmetică de aproximativ două ori mai mare în cazul
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oglinzilor în comparaţie cu sticla de la vitrină sau sticla de la uşă (Figura 10).

Tipul obiectului de sticla

Figura 10. Grafic de tip box-plot privind distribuţia concentraţiei de activitate de
radon funcţie de tipul obiectului de sticlă.
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Prin calcularea coeficientului de corelaţie neparametric Spearman s-a urmărit
evaluarea intensităţii legăturii dintre vechimea obiectului de sticlă şi activitatea de
Po-210, respectiv concentraţia de activitate de radon. Între activitatea de Po-210 şi
vechime s-a înregistrat o corelaţie negativă foarte slabă (rs= -0.11, p > 0.05, n = 70).
Ţinând cont de tipul obiectului de stilcă, nu s-a observat nicio corelaţie pentru
obiectele de tip oglindă (rs= 0.07, p > 0.05, n = 21), o corelaţie negativă slabă, pentru
cele de tip tablou (rs= -0.23, p > 0.05, n = 12), modertată negativă pentru cele de tip
uşă (rs= -0.45, p > 0.05, n = 13), respectiv moderată pozitivă pentru cele de tip vitrină
(rs= 0.38, p > 0.05, n = 21).
Din perspectiva concentraţiei de activitate de radon, s-a înregistrat o corelaţie
moderată negativă cu vechimea obiectului de sticlă (rs= -0.51, p < 0.01, n = 70).
Ţinând cont de tipul obiectului, în toate cazurile s-a înregistrat o corelaţie negativă,
cuprinsă între -0.09 (obiecte de tip vitrină) şi -0.73 (obiecte de tip tablou).
O metodă alternativă de evaluare retrospectivă a concentraţiei de activitate de
radon este oferită de grupul condus de prof. D. Pressyanov şi are la bază proprietatea
CD-urilor de a întregistra particulele alfa emise de radon şi descendenţii acestuia,
CD-urile fiind alcătuite din policarbonat echivalent detectorilor de urme de tip
Makrofol. Procedeul de developare este descris în detaliu în Pressyanov şi colab.
(2001). Semnalul obţinut este reprezentat de densitatea de urme care depinde de
grosimea stratului îndepărtat prin developare. Urmele înregistrate la o adâncime mai
mare de 79 µm sunt datorate radonului absorbit în disc şi progeniturilor sale şi este
proporţional cu media concentraţiei de activitate de radon pe parcursul expunerii. În
urma colaborării efectuate cu grupul condus de prof. Pressyanov în cadrul proiectului
de faţă au fost evaluate, până în acest moment, 42 de CD-uri. S-a încercat ca din
fiecare casă să se obţină 2 CD-uri cu vechime cunoscută. În final, doar în 21 din cele
80 de cazuri s-au obţinut CD-uri, majoritatea proprietarilor neavând sau
necunoscând vechimea CD-urilor. Din cele 21 de case, 5 au fost de tip martor, iar 16
de tip ţintă. Media concentraţiei de activitate de radon înregistrată prin această
metodă a fost de 268 Bq/m 3, cu o medie de 250 Bq/m3 la nivelul eşantionului martor,
respectiv 273 Bq/m3 la nivelul celui ţintă. Deşi media obţinută la nivelul eşantionului
martor este apropiată valorii obţinute prin metoda detectorilor amplasaţi pe stilcă
(266 Bq/m3), în cazul lotului ţintă se observă o diferenţă semnificativă (273 vs. 687
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Bq/m3). O posibilă explicaţie este datarea incertă a CD-urilor obţinute, precum şi
faptul că o parte din CD-urile recoltate au fost stocate în altă încăpere decât dormitor.
Cu toate acestea, s-a obţinut o corelaţie bună prin determinarea coeficientului de
corelaţie Spearman între rezultatele furnizate de cele două metode (rs = 0.60, n = 21,
p < 0.01). Prin eliminarea a trei valori excesive obţinute prin metoda LR-CR,

Conc. Rn CD-uri (Bq/m3)

coeficientul de corelaţie a crescut la 0.69 (p < 0.01) (Figura 11).
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Rn retrospectiv sticle (Bq/m3)
Figura 11. Concentraţia de activitate de radon rezidenţial evaluată prin cele două
metode retrospective (LR-CR aplicaţi pe obiecte de sticlă, respectiv CD-uri).

Determinarea concentraţiei activităţii de radon şi radiu din probele de
apă. Doza efectivă anuală
În cadrul campaniei de amplasare detectori s-a recurs şi la prelevarea probelor
de apă în recipiente de plastic cu volumul de 0,5 l. Studiile anterioare au ilustrat o
mică diferenţă (sub 10%) între concentraţiile activităţii de radon din probele de apă
stocate în recipiente de sticlă faţă de cele de plastic. Ţinând cont de uşurinţa în
manipularea flacoanelor de plastic s-a ales această variantă. Pentru fiecare
participant s-au recoltat câte două probe de apă, una pentru determinarea
concentraţiei activităţii de radon, respectiv pentru determinarea concentraţiei
activităţii de radiu.
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Radonul din apă s-a măsurat folosind sistemul LUK-VR care este alcătuit
dintr-un dispozitiv LUK-3A (echipament cu fotomultiplicator și celule Lucas) și un
vas de sticlă (scruber) VR. Principiul de funcționare al acestui aparat se bazează pe
determinarea concentrației de radon din apă prin extragerea lui în aer care va fi
supus operației de măsurare folosind celule Lucas.
Înainte de începerea fiecărei măsurători, probele de apă au fost aduse la
temperatura camerei. Determinarea s-a efectuat la maxim 12 ore după prelevare. O
probă de apă cu volumul de 0,3 l a fost introdusă într-un vas de sticlă (scruber) care
s-a agitat aproximativ un minut astfel încât radonul dizolvat în apă să fie difuzat în
cantitatea de aer din partea superioară a vasului de sticlă. Acesta a fost conectat, o
parte la celula Lucas vidată în prealabil, iar cealaltă parte la o seringă de 150 ml ce
conține apă distilată. Astfel, o parte din aerul din vas a pătruns după deschiderea
robinetului în celula Lucas (Moldovan și colab., 2013).
S-au efectuat 3 determinări pentru fiecare probă, cu menţiunea că fiecare
măsurătoare a durat 100 secunde. S-au obținut 3 valori, semnificând numărul de
impulsuri /100 sec din a căror medie aritmetică s-a scăzut valoarea de fond a celulei
Lucas, măsurată în prealabil.
Concentrația activității de radon a fost calculată după următoarea relație:

𝐴=

76
𝑡

∗𝑁

(6)

unde: A – concentraţia activităţii radonului din apă (Bq/l), iar N - numărul de
impulsuri furnizat de aparat după t secunde (Moldovan și colab., 2013).
În cazul celor 80 de participanţi, 13 (16 %) au desemnat apa îmbuteliată ca
principală sursă de consum, motiv pentru care au fost efectuate determinări pentru
67 de probe. Statistica desciptivă a rezultatelor obţinute din perspectiva sursei de
consum este prezentată în Tabelul VI. Media geometrică a concentraţiei activităţii de
radon înregistrată (27.7 Bq/l) în studiul de faţă este de 2.5 ori mai mare decât cea
raportată la nivel de Transilvania de Cosma şi colab. (2008). În cazul izvoarelor,
media geometrică a concentraţiei activităţii de radon (14.9 Bq/l) este similară celei
obţinute de Cosma şi colab. (2008) pentru 129 de probe (15.6 Bq/l).
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Tabelul VI. Statistica descriptivă a concentraţiei activitaţii de radon din probele
de apă funcţie de tipul sursei.
Min

Max

A.M.

S.D.

G.M.

C.V.

(Bq/l)

(Bq/l)

(Bq/l)

(Bq/l)

(Bq/l)

(%)

14

10.2

78.0

30.7

15.9

27.7

52.0

Izvor

7

3.0

54.0

23.4

22.0

14.9

94.0

Reţea

46

0.7

6.6

2.1

2.0

1.4

97.0

Sursa

Nr.

Fântână

În eşantionul ţintă, valoarea maximă a concentraţiei activităţii de radon
înregistrată a fost de 78.0 Bq/l în satul Câmpani, fiind şi cea mai ridicată valoare
obţinută în studiul de faţă. Pentru eşantionul martor, valoarea maximă a fost de 34.3
Bq/l în localitatea Cociuba Mică. În cadrul eşantionului ţintă media geometrică a
activităţii concentraţiei de radon este de 5.9 Bq/l (toate sursele de apă), fiind de
aproximativ 3 ori mai ridicată decât media geometrică a activităţii concentraţiei de
radon (2.0 Bq/l) la nivelul eşantionului martor. Prin aplicarea testului statistic
neparametric Mann Whitney s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic (p < 0.01)
între medianele concentraţiilor activităţii de radon la nivelul celor două eşantioane.
În situaţia în care se recurge la excluderea probelor obţinute de la reţea, cele 21
de probe sunt distribuite în procent de 67 % la lotul ţintă cu o medie geometrică de
25.4 Bq/l, în timp ce 7 probe sunt alocate lotului martor cu o medie geometrică de
17.7 Bq/l.
Pentru determinarea concentraţiei activităţii de radiu din probele de apă,
determinările s-au efectuat la cel puţin 30 de zile de la momentul prelevării probelor
(timp necesar atingerii echilibrului secular dintre radon şi radiu). Principiul
determinării este similar celui prezentat anterior pentru concentraţia activităţii de
radon, singura diferenţă fiind timpul alocat fiecărei determinări (800 s). Statistica
descriptivă a activităţii concentraţiei de radiu din probele de apă, funcţie de sursa de
prelevare este ilustrată în Tabelul VII.
Valorile înregistate pentru concentraţia activităţii de radiu în probele de apă
sunt reduse în comparaţie cu alte studii (Moldovan şi colab., 2009), unde la nivel de
apă îmbuteliată concentaţia de radiu a variat între 61 şi 443 mBq/l. Prin intermediul
coeficientului de corelaţie neparametric Spearman s-a încercat evaluarea gradului de
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asociere dintre concentraţia activităţii de radon şi radiu pentru probele prelevate. În
cazul probelor prelevate din fântână (n = 14) s-a obţinut o corelaţie moderată
negativă (rS = -0.49, p =0.08). O valoare similară a fost obţinută şi în cazul probelor
prelevate din izvoare (rS = -0.50, p =0.40). O corelaţie moderată, însă pozitivă de
această dată a fost obţinută pentru probele prelevate de la reţea (rS = 0.55, p = 0.08).
Tabelul VII. Statistica descriptivă a concentraţiei activitaţii de radiu din probele
de apă funcţie de tipul sursei.
Min

Max

A.M.

S.D.

G.M.

C.V.

Sursa

Nr.

Fântână

14

31.0

110.0

80.6

23.4

76.5

29.0

Izvor

6

66.0

115.0

92.8

17.7

91.3

19.0

Reţea

41

38.0

113.0

60.1

26.7

55.7

43.8

(mBq/l) (mBq/l) (mBq/l) (mBq/l) (mBq/l)

(%)

Rezultatele privind concentraţia activităţii de radon în cele 67 de probe
prelevate în proiectul de faţă au fost incluse de baza de date aferentă ţării noastre şi
diseminate pe plan internaţional prin prezentarea lor în cadrul „8 th International
Conference on Protection against radon at home and at work”, 12 – 16 Septembrie
2016, Praga (Rep. Cehă), respectiv în cadrul articolului „Residential, soil and water
surveys in north-western part of Romania”, Journal of Environmental Radioactivity.
Pentru determinarea dozei efective anuale prin ingestie s-a recurs la relaţiile
recomandate de (UNSCEAR, 2006):
𝑆𝑣

𝐷 (𝑎𝑛) = 𝜀𝑥𝑉𝑎𝑝𝑎 𝑥𝐶𝑎𝑝𝑎

(7)

unde: D – reprezintă doza efectivă anuală ca urmare a ingestie radonului sau
radiului, ε – factorul de conversie a dozei şi este de 10 -8 Sv/Bq pentru radon,
respectiv 2.8*10-7 Sv/Bq pentru radiu; Vapa - volumul de apă consumat de un adult pe
an, Capa – concentraţia activităţii de radon sau radiu din apă.
Prin aplicarea relaţiei (7) s-a determinat doza efectivă anuală ca urmare a ingestiei
radonului, radiului din apă, precum şi doza totală datorată ingestiei celor două
radioelemente (Tabelul VIII).
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Tabelul VIII. Doza efectivă anuală ca urmare a ingestiei datorate concentraţiei
activităţii de radon şi radiu din probele de apă.

Tipul

Nr.

Doza efectivă anuală

Doza efectivă anuală

Doza efectivă anuală

ingestie radon

ingestie radiu

totală ingestie

(µSv/an)

(µSv/an)

(µSv/an)

A.M.

G.M.

A.M.

G.M.

A.M.

G.M.

Martor

36

37.4

14.5

12.9

11.7

50.5

29.2

Ţintă

31

118.4

42.8

14.4

14.8

131.2

62.4

Total

67

74.9

23.9

12.8

10.3

87.9

41.5

O diferenţă semnificativă statistic (p < 0.001) a fost obţinută între medianele
aferente celor două eşantioane din perspectiva dozei totale ingerate.
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Evaluarea leziunilor radio-induse materialului genetic prin testul cometei şi
testul micronuclielor. Analiza cineticii de reparare
Recoltarea probelor biologice şi realizarea unei biobănci
Pentru evaluarea lezinuilor induse materialului genetic de radiaţia ionizantă sa recurs la prelevarea unei probe de sânge prin puncţie venoasă participanţilor la
studiu. Prelevarea s-a efectuat în cadrul cabinetului medicului de familie de către o
asistentă medicală, după semnarea consimţământului informat referitor la scopul
prelevării, modul în înmânare a rezultatului, respectiv asigurarea anonimatului în
cazul publicării acestor date.
1. Recoltarea probelor de sânge
În perioada august – septembrie 2016, s-a recoltat 10 ml sânge de la fiecare
subiect (38 persoane din zona ţintă, respectiv 38 persoane din zona control),
prin puncţie venoasă, în tuburi cu LiHeparina (vacutainere Becton-Dickinson),
după care tuburile s-au omogenizat uşor pentru evitarea coagulării sângelui.
Numărul maxim de probe recoltate per tură a fost de 14 în vederea asigurării
unei prelucrări optime, ţinând cont de capacitatea centrifugii şi durata de
prelucrare a probelor
2. Transportul probelor de sânge
Probele de sânge recoltate s-au transportat în timpul cel mai scurt posibil, dar
nu mai mult de 5 ore de la recoltare pana la congelarea celulelor, în condiţii
standard (temperatura constantă, apropiată de temperatura camerei,
maximum 21°C), în cutii de polistiren termoizolante.
3. Separarea celulelor mononucleare (limfocite, monocite)
Sângele recoltat pe LiHeparina s-a diluat 1:1 cu PBS (Phosphate Buffered
Saline), după care s-a prelins (fără să se amestece) peste soluţia
macromoleculară Histopaque, în raport de 1:3 (Histopaque:sânge diluat cu
PBS). Probele s-au centrifugat la 2000 rpm, timp de 15 minute, cu sistemul de
frânare decuplat. Dupa centrifugare s-a îndepartat stratul superficial (plasma
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sanguină) şi s-a prelevat inelul de celule mononucleare (care conţine un
amestec de limfocite şi monocite). Celulele mononucleare s-au supus unui
proces de spalare cu mediu de cultură RPMI1640, suplimentat cu 10% ser
fetal, 1% glutamina şi 1% amestec de antibiotice (Streptomicina/Penicilina),
centrifugându-le la 1200 rpm, timp de 10 minute. Celulele spălate de resturi şi
eventuale celule moarte au fost congelate.
4. Congelarea celulelor mononucleare izolate din sângele integral
Amestecul

de

congelare

avand

compoziţia:

ser

fetal

50%,

DMSO

(dimetilsulfoxid) 10%, suspensia celulară pregatita conform punctului 3, a fost
mutat în cel mai scurt timp posibil la congelatorul cu -70°C, în recipiente Mr.
Frosty. Aceştia din urmă având pereţii dublii, cu conţinut de isopropanol,
asigură a congelare graduală a celulelor, care va permite o viabilitate maximă
după dezgheţare a celulelor conservate. După maximum 1 lună criotuburile cu
celulele conservate au fost mutate din congelatrul de -70°C în rezervoare cu
azot lichid, care permit păstrarea pe perioada nedeterminată a celulelor.
5. Crearea unei biobănci cu celulele recoltate
Celulele recoltate, izolate şi stocate în mod corespunzator (descris mai sus) au
fost trecute într-un registru, respectiv în evidenţa stocării probelor în azot
lichid (biobanca) pentru a putea fi identificate cu uşurinţă în momentul
începerii prelucrării lor (testul cometei şi testul micronucleilor).

Aplicarea testului cometei şi micronucleilor. Evaluarea cineticii de
reparare
Prin intermediul testului cometei şi micronucleilor au fost prelucrate până în
acest moment 8 din cei 80 de pacienţi, restul urmând a se efectua pe parcursul anului
viitor. În acest scop au fost selectate patru probe din eşantionul ţintă (A24, A25, A41,
A64), respectiv patru din eşantionul martor (A13, A52, A61 şi A73).
Pentru testul cometei, frotiurile colorate cu Ethidium Bromide au fost
examinate la microscopul cu fluorescenţă, analizându-se şi încadrându-se într-una
din cele 5 case de lezare câte 200 de imagini pentru fiecare caz. Pe baza acestora s-au
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calculat câte 2 parametri: scorul de lezare (SL) şi factorul cozii (TF). Pentru cinetica
de reparare, pentru fiecare caz s-au recurs la o lezare suplimentară a materialului
genetic prin expunerea la o doză de 2 Gy, radiaţie gama, şi evaluarea leziunilor
imediat după iradiere (inducţie), la 2, respectiv 24 ore de la expunere. Rezultatele
obţinute sunt prezentate în tabelul IX şi centralizate în tabelul X.
Tabelul IX. Evaluarea leziunilor induse materialului genetic prin intermediul
testului cometei.
Cod

SL (U.R.)

TF (%)

pacient

M

I

2h

24h

M

I

2h

24h

A13

101.5

184.5

120

37.5

18.56

32.41

19.54

7.45

A52

100.5

204

99

44

19.51

36.09 17.28

8.91

A61

92.5

199

88

30.5

18.73

A73

73.5

172.5

144.5

63.5

A24

61.5

195.5

91

A25

74.5

188.5

A41

106

A64

55.5

35.3

16.75

7.65

14.06 30.34

25.9

12.41

45

11.38

35.05

16.16

9.3

89.5

51

14.78

32.58 16.43

188.5

139.5

34

19.88 35.25

26.5

8.25

161.5

100

27.5

11.15

16.7

6.1

26.38

10.95

Legenda: SL=scor de lezare (exprimat în unităţi relative, UR); TF = tail factor (factorul cozii,
exprimat în %ADN); M = înainte de iradiere (nivel bazal de lezare); I = imediat dupa iradiere;
2h = la 2 ore dupa iradiere; 24h = la 24h post-iradiere.

Se constată o mare variabilitate inter-individuală în ce priveşte atât nivelul
bazal de lezare al ADN cât şi răspunsul la administrarea unui agent genotoxic de tipul
radiaţiilor ionizante. Administrarea a 2 Gy radiaţie gama este urmată de inducţie
suplimentară de leziuni ADN la toate cazurile, dar de amploare diferită de la caz la
caz. Examinarea la 2 şi 24 h permite evaluarea procesului de reparare a acestor
leziuni suplimentare radioinduse, prin compararea nivelurilor de lezare în aceste
momente de timp cu nivelul bazal. Procesul este prezent la toate cazurile, dar are o
cinetică şi o amploare diferite de la caz la caz. Valorile de la 24h sunt mai bune decât
valorile bazale, iar explicaţia posibilă este stresul indus de procesul de îngheţare –
dezgheţare, care a determinat valori aparent mai mari ale nivelului bazal. Din acest
motiv vom relua aceste cazuri şi le vom testa din nou, lăsând un interval de 24 ore
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între momentul dezgheţării şi cel al iradierii. La fel vom proceda cu toate celelalte
probe.
Nivelul bazal de lezare reprezintă gradul de lezare al ADN al unui individ la un
anumit moment de timp pe parcursul vieţii şi este datorat tuturor fenomenelor
interne (metabolice) şi externe (factori de mediu) ce influenţează persoana
respectivă. După cum reiese din tabelul IX, nivelul bazal de lezare este diferit de la
individ la individ cu un factor de 2X (SL min 55.5, max 106 UR). Inducţia de leziuni
suplimentare prin iradiere este de asemenea foarte variabilă, de 300% la cazul A64 şi
doar 61% în cazul A13. Procesul de reparare rapidă (la 2 ore) este de asemenea diferit
de la persoană la persoană: spre exemplu la cazul A52 repararea e completă la 2h, cu
valorile SL revenite la nivelul celor bazale, spre deosebire de cazul 73 la care valorile
la 2h sunt duble faţă de cele bazale şi apropiate de nivelul imediat post-iradiere. În
lotul studiat au fost incluse 4 persoane ne-expuse (A13, 52, 61, 73) şi 4 expuse (A24,
25, 41, 64). Nu se constată nici o diferenţă între aceste 2 subgrupe în ce priveşte
parametrii evaluaţi. Însă dat fiind numărul foarte mic de cazuri în fiecare subgrup (4)
acest fapt nu are nicio semnificaţie statistică şi urmează să comparăm cele 2 subgrupe
după evaluarea tuturor cazurilor.
Tabelul X. Statistica descriptivă privind evaluarea leziunilor induse materialului
genetic prin intermediul testului cometei la nivel de eşantion.
Lot

Martor
Ţintă

SL (U.R.)

TF (%)

M

I

2h

24h

M

I

2h

24h

92

190

113

44

17.7

33.5

19.9

9.1

(13)

(14)

(25)

(14)

(2.5)

(2.6)

(4.2)

(2.3)

74

184

105

39

14.3

32.3

18.9

8.7

(23)

(15)

(24)

(11)

(4.1)

(4.1)

(5.0)

(2.0)

Cinetica de reparare poate fi modelată cu o fitare de tip exponenţial. Divizând
cele opt persoane în funcţie de eşantion s-au obţinut două curbe (Figura 12), ale
căror timpi de înjumătăţire (T1/2) au fost de 1.85 (95% CI: 1.2 – 3.6) pentru lotul
martor, respectiv 1.76 (95% CI: 1.2 – 3.3) pentru lotul ţintă. Deşi, din valorile
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obţinute, putem deduce o cinetică mai rapidă în cazul lotului ţintă, diferenţa nu este
semnificativă statistic impunându-se mărirea setului de date.
250

SR (U.R.)

200

Martor
Tinta

150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

Timp (h)
Figura 12. Cinetica de reparare a leziunilor radio-induse de o doză gama de 2 Gy,
funcţie de eşantion.
Pentru cuantificarea nivelului bazal al aberaţiilor cromozomiale s-au calculat
doi parametri: procentul de celule binucleate cu micronuclei (%Bi cu Mni) şi numărul
de micronuclei din 1000 celule binucleate (Nr.Mni/1000Bi). Valorile obţinute sunt
redate în tabelul XI.
Tabelul XI. Frecvenţa aberaţiilor cromozomiale evaluate prin procentul de celule
binucleate cu micronuclei (%Bi cu Mni) şi numărul de micronuclei din 1000 celule
binucleate (Nr. Mni/1000Bi).
Lot

Martor

caz 13
caz 52
caz 61
caz 73

Media (S.D.)
Ţintă
Media (S.D.)

Micronuclei

Cod

caz 24
caz 25
caz 41
caz 64

%Bi cu Mni
1.21
0.20
3.00
1.33
1.44 (1.16)
1.21
0.6
2.03
3.66
1.88 (1.33)

Nr. Mni/1000Bi
12
21
40
13
22 (13)
12
6
20
36
19 (13)
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Se poate observa un număr mai mare de binucleate cu micronuclei în grupul
ţintă, însă diferenţa nu este semnificativă statistic prin aplicarea testului
neparametric Mann-Whitney, însă acest rezultat este afectat şi de dimensiunea
scăzută a celor două eşantioane.
În cadrul ultimei etape a proiectului de faţă se va urmări determinarea
concentraţiei de radon şi toron rezidenţial prin măsurători contemporane, alături de
evaluarea concentraţiei descendenţilor radonului şi toronului şi a dozei gama în
interiorul casei. În acest fel se va calcula doza efectivă anuală la care sunt exupse
persoanele selectate în studiu şi se va analiza intensitatea legăturii dintre doza
efectivă anuală şi leziunile induse materialului genetic. De asemenea, se va trasa
cinetica de reparare pentru cele două eşantioane şi se corela gradul de lezare al
materialului genetic evaluat prin testul cometei cu cel furnizat de testul
micronucleilor.
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